
ഓഷധ വില വര്ധന എന്തുകൊണ്ട്? 
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കേരള ശാസ് തസാഹിത്യ പരിഷത്ത" 

വില: ഒരു രൂപ 



ഓഷധ വിലവര്ധന എന്തുകൊണ്ട്? 

അവശ്യമരുന്നുകളുടെയും രോഗപ്രതിരോധ ഓഷധങ്ങളുടെയും 

വില കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസമായി ആശങ്കാജനകമായി കുതിച്ചുയരു 

' കയാണ്. കഴിഞ്ഞ പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തില് പെട്രോളിയം-രാസ 

വകുപ്പ്മ്രന്തി ഓഷധവില 10 മുതല് 20ശതമാനം വരെ വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെ 

ന്ന് സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി . എന്നാല്, പല ഓഷധങ്ങളുടെയും വില 

൭0 മുതല് 100 ശതമാനം വരെ വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് യാഥാര്ഥ്യം. 

ച്ചട്ടക ഒന് 

ഓഷധ വില വര്ധന 

ഓഷധം അളവ് പഴയ പുതിയ വര്ധന 

വില വില ശതമാനം 

വ പിപ്പറസിന് 
സിട്രേററ് 30 മി.ലി ജു, ൭3 4, 41 74.3 

ര്ഗാം വ്ഥ൦) 
(വിരശല്യത്തിന്) 

മ, അമൈനോഫിലിന്ല് 100ഗൃുളിക 51.74 147.50 1851 

(൧൩൩൦00൩11൦) 
(ആസ്മാക്ക്) 

3, ഹോണ്വാന് മി.ലി 82.80 191.32 1189.9 

നനന) ി, 

(ക്രാന്സര് രേോഗത്തി ന്) 

4, ടെററനസ് 

ആന്റിടോക്സിന് 10 മി.ലി, 89, 30 312.7ക. 2.4 

(ന്ധട ൧൧൨0൬) 

(ടെററനസ് രോഗ 

പ്രതിരോധത്തിന്) 



ഓഈഷധം അളവ് പഴയ 

വില 

പൂതിയ വര്ധന 

വില ശതമാനം 

൭, 

140, 

11: 

12. 

19. 

ല് അലുപെന്റ് 

. ഫെര്സലേററ് 

ആന്റിസ്നേക്ക”വിനം 

(൭൧0൧ലീ൦൦ ൦നെഠ൬൩) 
പാമ്പൃവിഷ 

ചികില്സക്ക്" 

, ഫിനോബാര്-- 

ബിറേറാണ് 

(2൨൦൩0൪ പ൪//൦൩) ൭ ൧൫ 

(അപസ്മാര രോഗത്തി ന്) 

(വ്ഥബ് 

(ആസ്മാക്ക്) 

൭00 

(പടലം) 
(വിളര്ച്ചക്കുള്ള ഇരുമ്പ” 

അടങ്ങിയ ഗുള്ളി ക) 

വിററാമിന് എ 

(്വഥ൩൩ ൧) 

(അന്ധത തടയാന്) 

കി. ഗാം 

ടെററനസ്ോോഠം 

(൦ /മ്ഥമടഠ1) 
(ചൊറിരോഗത്തിന? ) 

കി ഗാം 

ഹാലോത്തെയ്ന് 

(വച ൩ഥഠു 
(മയക്കുമരുന്ന) 

കി. ഗ്ഗാം 

പ്രിമിഡോണ് 

(ധേ) 
(അപസ്മാര 

രരാഗത്തി ന്) 

കി. ഗഗാം 

റാസ് ററിനോണ് 

(ടലി 

(ഡയബററീസ് 

രോഗത്തിന്) 

ഗ്രാം 

4 100 

10 മി.ലി. 

60മി.,ഗ്ഗാം 

100 ഗുളിക 17.43 

41.35 126.02 204. 

3, 277 4.92 32.1 

39.90 94.5 

12.൭6 2൭,937 102.0 

12917 ,87 2600.00 100.33 

917,977 198, 73 

൧൫൭9. 17 ൭49.96 114.90 

98.24 1325.54 191,1? 

1 0 , 99 4൭.00 47.14 



ക്, 

ഓഷധം അളവ് പഴയ പുതിയ വര്ധന 

വില വില ശതമാനം 

14. ക്ലോറോമൈസെററിന് 
കാപ”സ്യയൂഠം 250 മി.ഗ്ഗാം 5.12 7.13 24.82 

(ന്വിഠനാസ൦൦൩ പാടി ഉ. 10 

(ടൈഫോയ്ഡ്, 

മെനിന് ജൈററിസ്) 

19. സെലിന് 100മി.ഗ്രാം 78.54 1 006,175 39, 91 

(൦൦1) € 1000 

വിററാമിന് സി 

16 ഡയബെനീസ് 100 മീ. (ഗാം 8.98 11.02 92.൬ 
മാചാമെടട൦) 4 100 
(ഡയബെററിസ്) 

17, സ്ഇഒ്രെപ്റേറാ 

മൈസിന് 1 കുപ്പി 3, 01 3, 67 21.92 

(൫൦ ഠസ7ധ്ന) 

(ക്ഷയരോഗത്തിന്) 

18. ബെന്സാസൈല് 1000 ഗൂളിക 191.00 496.00 1599. 68 

(൫൦൩ഥമഷല) 

(ക്ഷയരോഗത്തിന്) 

ക്രേന്ദഗവണ്മെന്റ് 1986 ഡിസംബറില് പുതിയ ഓഷധനയം 

(പഖ്യാപി ച്ചപ്പോഠംത്തന്നെ ഓഷധങ്ങളുടെ വിലനിയന്ത്രാണാതീതമായി 

വര്ധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക പരന്നിരുന്നു . പുതിയ ഓഷധനയം വിശദീക 

രിച്ചയകൊണ്ട് മ്രന്തി ജയച്ര്ദ്രസിംഗ് ദേശീയാരോഗ്യ പദ”ധതിയില് 

പ്പെട്ട രോഗങ്ങഠംക്കാവശ്യമായ മരുന്നുകളുടെ വില 15മുതല് 2൧ശതമാ 

നംവരെ വര്ധിക്കുമെന്ന്” മുന്നറിയിപ്പും നല്കിയിരുന്നു. അവശ്യമ 

രൂന്നുകളുടെ ഉല”പാദനം വര്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രോത്സാഹനം 

എന്ന നിലയിലാണ് മരുന്നുകളുടെ വില വര്ധിപ്പിക്കുവാന് കമ്പനി 

കളെ അനുവദിക്കുന്നതെന്നാണ് മ്രന്തി അറിയിച്ചത്. പുതിയ ഓഷധ 

നയത്തിറെറ ഭാഗമായി വില നിയ്രത്രണ നിയമം 1987 ആഗസ്തില് 

(പാബല്യത്തില് വന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഓഷധങ്ങളുടെ അനിയ്ന്ത്രി 

തമഠയ വിലക്കയററം അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. 

സാധാരണക്കാര്ക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ഓഷധങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ 

വിലവര്ധനയടക്കം ഇന്ത്യന് ഓഷധവ്ൃവസായം നേരിടുന്ന ഗുരുതര 
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മായ പ്രതിസന'”ധിയാകെത്തന്നെ കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ് പിന്തൃടര്ന്നു 

വരുന്ന അശാസ്' (തീയവും ജനവിരുദ്ധവുമായ ഓഷധനയത്തിന്െറ 

ഫലമാണെന്ന് കാണാന്കഴിയും. 

(പയോജനപ്പെടുത്താത്ത സാങ്കേതികശേഷി 
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഹാത്തിക്കമ്മററിയും ചൂണ്ടിക്കാണി 

ച്ചിട്ടുളള 250--ഓളം അവശ്യമരുന്നുകഠം ഏതാണ്ട്” പൂര്ണമായി ഉല്പാ 

ദിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികശേഷി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

ഇന്ത്യന് കമ്പനികഠം നിര്മ്മിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും വിദേശകമ്പനി 

കളുടെ മരുന്നുകളുമായി മത്സരിച്ച് ലോകമാര്ക്കററ് പിടിച്ചെടു 

ത്തൃവരികയും ആണ്. എന്നാല്, ഓഷധളഉപഭോഗം വളരെ കുറവായ 

രാജ്യങ്ങളി ലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയില് മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 20 

ശതമാനത്തിനു മാത്രമാണ്” ആധുനിക ഓഷധങ്ങഠം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 

(പതിശീര്ഷഓഷധ ഉപഭോഗം ഇന്ത്യയില് കേവലം 24 രൃപക്കൃളളതു 

മാധ്തമാണ് . പാക്കിസ്ഥാൻ (90ക.) ഈജിപ്ത് (70ക.) നൈജീരിയ 

(20ക.) തുടങ്ങിയരാജ്യങ്ങളേക്കാഠം ഓഷധ ഉപഭോഗത്തിന്െറ കാര്യ 
ത്തില് ഇന്ത്യ വളരെ പിന്നിലാണ്. 

ഏതാണ്ട് 2,000 കോടി രുപ വിലക്കുള്ള ഓഷധങ്ങഠം വര്ഷം 
തോറും ഇന്ത്യയിലുല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവശ്യമരുന്നു 
കളുടെ ഉല്പാദനം വര്ഷം പ്രതി കുറഞ്ഞുവരികയായിരുന്നു. (പട്ടിക 
2). പുതിയ ഓഷധനയത്തെതുടരന്ന് ഓഷധവില മാത്രമല്ല പല ജീവന് 
രക്ഷാ ഓഷധങ്ങളുടെയും രൃക്ഷമായ ദാര്ലഭ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു തൂടങ്ങി 
യിട്ടും ഉണ്ട്. 

൭/൭ 7ക൭ രണ്ട് 

അവശ്യമരുന്നുകളുടെ ഉത്പാദനം 
(ടണ് കണക്കില്) 

നനന ത്തുത്തത്തെ 
ഓഷധം വര്ഷം 

89-84. 84-82 85-96 

1. ട്രരൈമെത്തോപ്രിം 61.31 46 ൭38 30), 60 
(വ്ധന൦൨ഠ0ല്ന) 

2. ആസ്പിരിന് 1026, 38 1061. 33 854, 91 
(൧.51) 

3. പൈറാസിനാമൈഡ? ൭,390 കം 62 1 ,90 
(മനമമ്ഥമ്പ്േ 

4, അമോഡ്ൈയാക്വിന് 1117. 11.10 85, 7 (൧൩ഠ0ഠ1ല9ുഡ്ന) 
൭, ഡാപ”സോണ് 29, 27 7,906 4, 89 

(൩൫൧5൦൩൭൦) . 
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പാളിപ്പോയ വിലനിയ്രന്തണം 

ജനതാ ഗവണ്മെന്റിന്െറ ഭരണകാലത്ത് അവശ്യമരുന്നുകളുടെ 

ഉത്പാദനം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയുടെ വില കുറക്കുന്നതിനു 

മായി 1979-ല് ഓഷധവിലനിയ്രന്തണനിയമം (൬൫൮൭7൧൨൦ ൦൦൩൧൮ 

റ്) നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. ഈ നിയമപ്രകാരം ഓഷധങ്ങളെ 

നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരുന്നു. ജീവന് രക്ഷാ ഓഷധങ്ങളും 

അവശ്യമരൂന്നുകളും ഒന്നും രണ്ടും കാററഗറിയില് ഉരംപ്പെടുത്തി. ഈ 

മരുന്നുകഠം ഉല്പാദനച്ചെലവിനേക്കാഠം യഥാക്രമം 40 ശതമാനവും 

65 ശതമാനവും വില കൂടുതല് ഈടാക്കി വില്ക്കാന് അനുവദിച്ചു. 

മൂന്നും നാലും കാററഗറിയില്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടോണിക്കുകടം. വി 

ററാമിന് മി ്രിതങ്ങഠം തുടങ്ങിയ ഓഷധങ്ങഠം 100 ശതമാനം വരെ ലാഭ 

മെടുക്കാവുന്നവയാണ് . 

മരുന്നുകമ്പനികഠം ഒന്നും രണ്ടും കാററഗറിയില് വരുന്ന അവശ്യ 

മരുന്നുകളുടെ ഉല്പാദനം കുറച്ചുകൊണ്ടു അനാവശ്യമരുന്നുകളുടെ 

ഉല്പാദനം വർധി പ്പിച്ചുകൊണ്ടും ആണ് ഈ ഉത്തരവിനോട് പ്രതിക 

രിച്ചത്”. ഓഷധവില നിയ്രന്തണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതിനെതുടര് 

ന്ന്” അവശ്യമരുന്നുകളുടെ ഉത്പാദനം 21.2 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 

16.8 ശതമാനമായി കുറയുകയാണുണ്ടായത”. (പട്ടിക മുന്ന്) 

ചട്ട?ക മുഴനാ 

മരുന്നുല്പാദനം 

കാററഗറി ഉല്പാദനശതമാനം 

19178 19179 1980 

[| 4.5 4.2 3.6 

[| 16.7 _ 14.5 8 

111 67.1 67.8 68.6 

സ് 11.7 13.2 14 6 

ഇതിനുപൃറമെ കാററഗറി രണ്ടില് വരുന്ന ചില ഓഷധങ്ങഴം കാററ 

ഗറി മൂന്നില്പെടുത്തി വില വര്ധിപ്പിച്ച് വില്ക്കാനും അതുവഴി 24 

കോടിയിലേറെ രൂപ അമിതലാഭം അവിഹിതമായി സമ്പാദിക്കാനും 

ചില ഓഷധകമ്പനികഠം (രമിച്ചു. ഇങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച തുക കോടതി 

കളെ സമീപിച്ച് സ്റേറ വാങ്ങിയും ഗവണ്മെന്റില് സ്വാധീനം ചെലു 

ത്തിയും തിരിച്ചടക്കാതിരിക്കാനും ഇവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. 



റ് 

ച്ചട്ട7ക റാഠാച് 

ഓഷധവില്പ്പനയിലെ അമിതലാഭം 

കമ്പനി ഓഷധങ്ങളുടെ അമിതലാഭം 

എണ്ണം (ലക്ഷം രൂപ) 

1, ഫൈസര് ഗി! 10917. 50 

(2) 

ഉ, സാന്ഡോസ് 4 12 79. 84 

(6൧൧002 

3, ആബട്ട് റ; കര് 632, 20 

(൧000) 

4. വാര്ണര് ഹിന്ദുസ്ഥാന് 6 441. 20 

("ചം 13നഠധട/൧൧) 

മൊത്തം 64 ൧൧൭4:. 24 

മരുന്നുകമ്പനികഠം 1979 ലെ ഓഷധവിലനിയ്രന്തണനിയമം 

ഫലത്തില് നിഷ്ഫലമാക്കിയ സാഹചര്യത്തില് ആണ് പുതിയ വില 

നിയ്രന്തണ നടപടികാം സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1979-ലെ നി 

യമത്തിന്െറ പരാജയത്തില് നിന്ന് യാതൊരു, പാഠവും ഉഠംക്കൊള്ളാന് 

ഗവണ്മെന്റ് (ശമിച്ചിട്ടില്ല. ഓഷധവില നിയ്യന്രിക്കുന്നതിലൂടെ 

മാധതം അവശ്യമരുന്നുകളുടെ ഉല്പാദനവും ലഭൃതയും വര്ധിക്കണമെ 

ന്നില്ല എന്നതാണ് 1979-ലെ വിലനിയ്രന്തണനിയമത്തിന്െറ പരാജയം 

തെളിയിക്കുന്നത് . ഗവണ്മെന്റ് ഇപ്പോഠം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക 

ളാവട്ടെ കുറെക്കൂടി അയവുള്ളതും മരുന്നുകമ്പനികളുടെ ലാഭവിഹി 

തം കൂടുതല് വരധിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് . 

പുതിയ വില നിയ്രന്തണനിയമം-അപാകതകള് ഏറെ 

പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച്” അവശ്യമരുന്നുകളെ രണ്ടുവി ഭാഗങ്ങ 
ളാക്കി (കാററഗറി ) തിരിച്ചിരി ക്കുന്നു. ഒന്നില് ദേശീയാരോഗ്യപദ”ധ 
തികഠംക്ക” ആവശ്യമുളള 27 മരുന്നുകഠം ഉഠംപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
ഇവയ്ക്ക് 79% വരെമാ൪ക്ക്--അപ് (ചി-ഡ൮-ഉല്പാദനച്ചെലവിനുപ 
രിയായി ഈടാക്കാവുന്ന വിലു അനുൂവദിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാംവിഭാഗ 
ത്തില്പ്പെട്ട 109 ഒനഷധങ്ങഠാക്ക്” 100 ശതമാനം മാര്ക്ക അപ്” നല്കി 
യിരിക്കുന്നു. മററു ഓഷധങ്ങഠം എല്ലാംതന്നെ വിലനിയ്രന്തണത്തിന്െറ 
പരിധിയില്നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കയാണ'. 



ി 

1979-ല് 947 ഓഷധങ്ങഠംക്കാണ” വിലനിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി 
യിരുന്നത് . ഇപ്പോഴാവട്ടെ, 166 ഓഷധങ്ങംക്കു മാ്തമായിരിക്കും 
വിലനിയ്ര്തരണം ബാധകമാവുക. 490 അടിസ്ഥാന ഓഷധങ്ങളില് 
നിന്നാണ് ഇന്ത്യയില് (പചാരത്തിലൃള്ള ഓഷധങ്ങഠം ഉത് പ്പാദിപ്പിക്ക 
പ്പെടുന്നത്. 1979-ലെ നിയമപ്രകാരം ഇവയില് 779) ഓഷധങ്ങളുടെ 
വില നിയ്യത്രിച്ചിരുന്നത” ഇപ്പോഠം 31.7 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരി 

ക്കുകയാണെന്ന് കാണാം. 

ഓഷധങ്ങളെ രണ്ട് കാററഗറിയായി തിരിച്ചതില് ധാരാളം അപാ 
തകരം കാണാന് കഴിയും. കാററഗറി ഒന്നില്പ്പെടുത്തേണ്ട ഓഷധങ്ങഠം 
ഏതൊക്കെയെന്ന് ആരോഗ്യമ്രന്താലയത്തിന്െറ കീഴിലുളള കമ്മററി 
യാണ് നിശ്ചയിച്ചത്”. ദേശീയാരോഗ്യപദ”ധതിയില് ഉഠാംപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുളള ഓഷധങ്ങഠം ആണിവ. കാററഗറി രണ്ടില് പെടുൂത്തിയിട്ടുള്ള 

ഓഷധങ്ങഠം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ഡസ്(്രിയല് 

കോസ് ററ് ആന്റ് പ്രൈസസിന്െറ (8ധദ്ധേ വ് ൨ഠയടല്ചി ടട ൧൪ 

221) ചെയര്മാനായ വിജയ് കെല്ക്കര് (ലയ 1൦11൮) നേതൃത്വം 

നല്കിയ കെല്ക്കര് കമ്മററിയാണ്. ആവശ്യകത (മടടസ്ധ്ല!) യാണ് 

വിലനിയ്രന്രണത്തിന്െറ പരിധിയില് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഓഷധങ്ങടം 

ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമെങ്കില് ഇതി 

നായി രണ്ടു കമ്മററികഠം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ? 

കാററഗറി ഒന്നില് 80മൃതല് 100വരെ മരുന്നുകഠം പെടുത്തണ 
മെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്, ജനങ്ങളുടെ 

ആരോഗ്യത്തേക്കാഠം വയവസായ പരിഗണനക്ക്” മുന്തൃക്കം നല്കിയ 

പെട്രാളിയം രാസവകൂപ്പ് ഇത് 27 ആയി കുറവുചെയ്യുകയാണു 

ണ്ടായത്. കാററഗറി രണ്ടിലെ ഓഷധങ്ങഠം നിശ്ചയിച്ച കെല്ക്കര് 

കമ്മററിയുടെ ഘടനയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട'. ചുരുക്കം 

ചില ആരോഗ്യവിദഗ്ധരൊഴിച്ചാല് കമ്മററിയില് ഭൂരിപക്ഷവും വ്യവ 

സായ--സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്മാരാണുണ്ടായിരുന്നത്” . ഓഷധങ്ങഠം 

തെരഞ്ഞെടുക്കൂന്നതി നുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളില് ഒന്നുമാധ്തമായിരുന്നു 

ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്െറ ആവശ്യകത. വ്ൃയവസായ-- 

സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങഠംക്ാണ് പൊതുവെ മുന്തൂക്കം നല്കിയത്”. 

കാററഗറി ഒന്നില് പെടുത്തിയിട്ടുളള, അയഡോക്സിയൂറിഡിന് 

(2ഠ0ഠഡ്ഥിര്ഥ)ടിമലോഠം (1൩൦101) തുടങ്ങിയ ഓഷധങ്ങാക്ക് വളരെ 

പരിമിതമായ ഉപയോഗം മാ(്തമാണുള്ളത്”. അതേയവസരത്തില് ദേശി 

യാരോഗ്രൃയ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യഭാഗമായ രോഗപ്രതി രോധപ്രവര്ത്തന 

ങ്ങഠംക്കാവശ്യമായ വാക്സിനുകളും സീറവും ("ദേടേ ൧൦൪ 8674) 

കാററഗറി ഒന്നില് പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. വിററാമിന് - എയുടെ കററ 

വൂമൂലം 40, ഠഠഠത്തിലേറെ കുട്ടികഠം ഇന്ത്യയില് അന്ധരാവുന്നു 
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ണ്ടാ, എന്നാല്, വിററാമിന്-എ വിലനിയ്യന്തണത്തിന്െറ പരിധിയില് 

പെടുത്തിയിട്ടേയില്ല. കാററഗറി രണ്ടില് ഫെറസ്സഠംഫേററ് (1020൮5 

൭൮1൧0൨൭0, മെബന്ഡസ്ോഠം (1൦02092019, ക്യാന്സര് ചികില്സക്കാ 

വശ്യമായ മരുന്നുകഠം തുടങ്ങിയവ ചേര്ത്തിട്ടില്ല. എന്നാല് പൈറോ 

കാസികാം (21700) ഡെക്സട്രോപ്രൊപോക്സിഫീന് (൨൦::ഥ൧0- 

210100:൧1൨൧൦) വിററാമിന്-ഇ തുടങ്ങിയ അത്ര ആവശ്യമല്പാത്ത ഓഷധ 

ങ്ങഠം പെടുത്തിയി ട്ടുണ്ടുതാനും . 

വിലനിയ്ര്ത്രണത്തി നായി ഓഷധങ്ങഠം തെരഞ്ഞെടുക്കൂന്ന കാര്യ 

ത്തില് ബഹുരാഷ്(ടക്കമ്പനികളോടുള്ള വ്യക്തമായ വിധേയത്വം 

കാണാന് കഴിയും. വിദേശകമ്പനികളുടെ മരുന്നറുകഠം കഴിയുന്നത്ര 

വിലനിയ്ര്ത്രണത്തിന്െറ പരിധിയില്നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കയാ 

ണ്. കാററഗറി ഒന്നിലെ 27 മരുന്നുകളില് 78 ശതമാനവും ഇന്ത്യന് 

കമ്പനികഠം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ്, സിപ്പ (൮൮1൮) റാന്ബാക്സ്ി 

(൫മാദറ) തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യന് കമ്പനികളുടെ 90-ാ% ഓഷധങ്ങളുടെ 

യും വില നിയ്യന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേയവസരില് എസ് കെയെഫ്' 

൯ടി0) തുടങ്ങിയ വിദേശ കമ്പനികളുടെ 40-45 മരുന്നുകരംക്ക്” 

മാധ്രമാണ് വിലനിയ്യന്തണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുളളത്. വിലനി 

യ്രന്തണത്തിന്െറ പരിധിയില്പെടുത്തിയിട്ടുളള തങ്ങളുടെ ചില 

അവശ്യമരുന്നുകളുടെ ഉത്പാദനം നിര്ത്തിവച്ചുകൊണ്ട്' കൃത്രിമ 

മായി ഓഷധക്ഷാമം സൃഷ്ടിച്ച് ഗവണ്മെന്റില് സമ്മര്ദം ചെലുത്തു 

വാനും ചില കമ്പനികഠം തയ്യാറായിരിക്കയാണ് . ഉദാഹരണത്തിന് 

കാററഗറി ഒന്നില്പെടുത്തിയിട്ടുളള പാരസെററമോളിന്െറ ഉത്പാദനം 

“ബറോസ് വെല്ക്കം" (18ധഠനട ₹൯/൦110ഥഠു)ഡുൂഫാര് എന്നീ കമ്പനികരം 

കുറച്ചിരിക്കയാണ'. കാല്പോഠരം (൦൭1൧൦1) ക്രോസിന് (൦൧0൦൧) എന്നീ 

പേരുകളിലാണ് ഇവര് പാരസെററമോഠം വിററുവരുന്നത്. 

അവശ്യമരുന്നുകളുടെ വില വര്ധിപ്പിച്ചാല് അവയുടെ ഉത് 

പാദനം കമ്പനികഠം വര്ധിപ്പിക്കുമെന്നും തുടര്ന്ന് വില കുറയു 

മെന്നും ഗവണ്മെന്റ് കരുതുന്നു. ഈ ധാരണയില് യാതൊരു കഴ 

മ്പും ഇല്ലെന്ന് 1979-ലെ വിലനിയ്രത്രണ നിയമത്തിന്െറ പരാജയ 

ത്തില്നിന്ന് മനസ് സിലാക്കാവുന്നതാണ് . വിലനിയ്രത്രണത്തിന്െറ 

പരിധിയില് വരാത്ത ഓഷധങ്ങഠം ഉത'പാദിപ്പി ക്കാനായിരിക്കും കമ്പ 

നികഠംക്ക് താല്പര്യം. 

വില വര്ധിപ്പിക്കാന് മുടന്തന് ന്യായങ്ങള് 
ഓഷധങ്ങളുടെ വില വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മരുന്നുകമ്പനികളെ 

അനുവദിച്ചതിന് ചില മൂടന്തന് ന്യായങ്ങളും സര്ക്കാര് ഉന്നയിച്ചി 
ട്ടുണ്ട'. ഓഷധങ്ങളുടെ ഉത്പാദനച്ചെലവ് വര്ധിച്ചി ട്ടുണ്ടെന്നും തങ്ങ 
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ളുടെ ലാഭവിഹിതം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ,മാത്രമല്ല നഷ്ടം 
പോലും നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉത"പാദനം നടത്തുന്നതെന്നും മററുമുളള 
മരുന്നുകമ്പനികളൃയടെ വാദം സര്ക്കാര് അംഗീകരിക്കുകയാണുണ്ടാ 
യത്. ഓഷധക്കമ്പനികളുടെ വാദം സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു പഠനം നേഷ 
ണല് കണ്സില് ഫോര് അപ'ളൈഡ ഏക്കണോമിക്ക് റിസര്ച്ച് 
(൧) 1993-ല് (പസിദ്ധികരിച്ചിരുന്നുവെന്നത്” നേരാണ. എ 
ന്നാല്, “൧-ന്െറെ ഈ പഠനത്തി നൃവേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം 
നല്കിയത് ഇന്ത്യയിലെ വിദേശമരുന്നുകമ്പനികളുടെ സംഘടനയായ 
021 (റധഉബ്ടപിഠ ൨ 121പനദദേഥ്ംലി 2/0ഠ്ധലട വ് 100൭) ആയിരുന്നു. 
മരുന്നുകമ്പനികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഓഷധ 
ങ്ങളുടെ ഉത്പാദനച്ചെലവ” പഠിച്ച് ലാഭശതമാനം കണക്കാക്കാനുള്ള 
ശാസ് (്രീയ രീതി സര്ക്കാര് അവലംബിച്ചിരുന്നുമില്പ. 

ഓഷ്ധ വി ല്പനയില്,നഷ്ടം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന* 
മുറവിളി കൂട്ടുന്ന മരുന്നുകമ്പനികഠം തങ്ങളുടെ ഓഷധങ്ങഠം പ്രചരി 
പ്പിക്കാനായി വന്തുക ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗവേഷ 
ണാവശ്യങ്ങഠംക്കായി മൊത്തം വിററുവരവിന്െറ കേവലം 0.4 ശതമാനം 
മാതം ചെലവാക്കുന്ന ഇവര് ഓഷധപ്രചരണത്തിനായി 30 ശതമാനം 
വരെ ചെലവാക്കാന് മടി കാണിക്കാറില്ല. ഒരു നിശചിത അളവ് 
ഓഷധം വാങ്ങുന്ന മരൂന്നുകടകഠയംക്കും ആശുപ്രതികഠാക്കും ചില 
കമ്പനികരഠം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബോണസ് സാജന്യത്തില്നിന്നു 
തന്നെ ലാഭം കുറയുന്നു എന്ന വാദം വെറും തട്ടിപ്പാണെന്ന കാര്യം 
വൃക” തമാവും. (പട്ടിക അഞ്ച”) ഇങ്ങനെ നല്കുന്ന പ്രോല്സാഹന 
സമ്മാനങ്ങളുടെ ചെലവ് ഉപഭോക്താക്കഠം വഹിക്കേണ്ടിവര്യമ്പോഠം 
ഓഷധനില വര്ധിക്കുക സ്വാഭാവികവും ആണല്ലോ. 

ചക്ട7ക അമ്മെ 

ഒഓഷധവില്പ്പന--ബോണസ് വാഗ'ദാനം 

കമ്പനി ഓഷ്ധം ബോണസ് 

എസ് കെയെഫ് ഫാുറക് സോണ് ഗുളിക കഠ - 2 സാജന്യം 
ര്ടിയലി) (ഡോം (80) 

ഫുറാസിന് ലേപനം 10 1-1 സരജന്യം 
(ധമ്മ 76ദന) 

ഡിപെന്ഡാല് ഗുളിക 3 1... സാജന്യം 
(ഗ്ല ചാ) 

ഹെക്സ്ററ് അവില് ചൃൃമസംഹാരി 19 -- 1 സാജന്യം 
(൦൨50) (ലി! 0൮൦) 



എ 

1 1 

യായാ യയാ യാവ വനവനനയയനനെനവാലയവാ നവ 

കമ്പനി ഓഷധം ബോണസ് 

പാര്ക്ക”ഡേവീസ് ബെനാഡില് ചുമസംഹാരി 37 -- 3 സജജന്യം 

ദ്ധി യ്ംടു) (ന 1:0൩) 

(ഫ്രാന് കോ ഇന്ത്യന് ഡെക്സോറഞ്ച് 4റഗൃകാഷ് 

(ഥനഠോ-10ഠ൦൩) (നഗന ഡിസ്കരണ്ട്* 

സോര്ബിലിന്ല് 50%കാഷ് 

(൭60110111൯ ഡിസ്കൌണ്ട് 

സൈനമൈഡ് ലെഡര്മൈസിന് കാഷ് 

(രുദ്ഥമ്പ്൦) (.൦ഠ്പനഴവ്ഥ ഡിസ് കരണ്ട് 

മയാംബൃൂട്ടാല് 100 -- ൧൧ സാജന്യം 

ം (൪ പബാധപി) 

ജോണ്വൈത്ത് വൈസലോണ് 60%കാഷ് 

(70൨൧ "സേ (77501026) ഡിസ് കരണ്ടു” 

ഫൈസര് ടെറാമൈസിന് ഇഞ്ചക്ഷന് 150(കാഷ് 

(൫൧2൦0) (7ംഗമണഃഗ്മ 1ബഗ്ഠമ) ഡിസ് കരണ്ട് 

റാപ്ടക്കോസ് ഹെപാറേറാഗ്റോബിന് 940 - 60 

(ലട) (4൦02001012) സാജനയം 

നിയോഗാഡിന് 940 നി 60 

(പ്൦ഠഇ2ഠന) സഈജന്യം 

(ബാന്ഡ് തട്ടിപ്പ” 

ഓഷധങ്ങളുടെ വിലവര്ധനവും അശാസ്രതീയ ഓഷധങ്ങളുടെ 

ഉത്പാദനവും തടയുന്നതിനായി ഓഷധങ്ങളുടെ കമ്പനി നാമം 

(187൧൪ 2൭൩൦) നിരോധിക്കണം എന്നും ഒഷധങ്ങഠം അവയുടെ ശാസ് 
ര്രീയനാമത്തില് (ജെനറിക് നാമം-മൃമേല്ം 2ബുമാത്രമേ വില്പന 
നടത്താവൂ എന്നും ഹാത്തി കമ്മററി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ”., ജനറി 
ക്” നാമം ഉടന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട 13 ഓഷധങ്ങളും ഹാത്തി 
കമ്മററി നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. 19178 ല് 5 ഓഷധങ്ങഠം പസ്ബാന്ഡ്“ നാമ 
ത്തില് വില്ക്കുന്നത” ഗവണ്മെന്റ് നിരോധിച്ചു . പിന്നീട് ഏകചേ 
രൂവ ഓഷധങ്ങരംക്കും (5ഥല1൦ 1027004൩ ര്ഡളട) (ബാന്ഡ് നാമം 
നല്കുന്നത് നിരോധിച്ചു. ഇതിനെതിരെ മരുന്നുകമ്പനികരം കോടതി 
യെ സമിപിച്ച് സ്റേറ വാങ്ങുകയും ഗവണ്മെന്റ് തന്നെ ഘട്ടംഘട്ട 
മായി നിബന'ധനയില് അയവുവരുത്തുകയും ചെയ്തു. തല്ഫല 
മായി മരുന്നുകമ്പനികഠം പഴയപടി (ബാന്ഡ് നാമങ്ങഠം വീണ്ടും 

ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കയാണ' . 
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(ബ്രാന്ഡ് നാമത്തിന്െറ മറവില് മരുന്നുകമ്പനികഠംക്ക്' തോന്ന 

യതുപോലെ തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങഠംക്ക്” വില നിശ'ചയിക്കാന് കഴ 

യുന്നു. “(ബാന്ഡ് തട്ടിപ്പ്” എന്ന് വേണമെങ്കിലിതിനെ വിളിക്കാം 
തങ്ങഠം നിര്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ വിലയെപ്പുററി ശരദ”ധിക്കാത 

ഡോക്ടര്മാരും മരൂന്നുകമ്പനി കളുടെ തട്ടിപ്പിനെപ്പററി വിവരമില്ല 

ത്ത ഉപഭോക്താക്കളും ഇക്കാര്യമറിയുന്നില്ല എന്നുമാ്രതം . 

ഉദാഹരണത്തിന്” മെബന്ഡസ്ോഠം (1460൦2092016൦) എന്ന പരാ 
രോഗചികിത' സക്കാവശ്യമായ ഓഷധത്തിന്െറ 100മി .രഗാം ഉള്ളഗുളിം 

കഠാംക്ക് വിവിധ ഓഷയധക്കമ്പനികളീടാക്കുന്ന വില പട്ടിക ആറിര 

ചേര്ത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. 

ചചട്ട7ക തമ് 

(ബാന്ഡ് ഓഷധങ്ങളുടെ വിലവ്യത്യാസം 
മെബന്ഡസോള് 

ഓഷധത്തിന്െറ കമ്പനി വില 

(ബാന്ഡ് നാമം (6 എണ്ണത്തിന"” 

1. ഐഡിബെന്ഡ് 112171,  ം 

റവി) 

മ, മെബന്ഡസോഠം റ്റം ക, 19 

(൦0൦00൭2019) മുന 

3, മെബസോഠം 11 3 60 

(൦02201) 

4. മെബെക്”സ് [81 [:1 4.80 

(0760൦) 

5. ബെസാന്ടിന് 10ദഥറ്ലിനലി 0.06 

(ംട൧/൩) 

6. വോര്മിന്ല് 20112 ൭. 91 

(7ഠബ്ന) 

7. എബെന് റം 6.90 

(32൦) 

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ 11221. കേവലം 1 രൂപ 70 പൈസ 

ക്ക” ഈ ഓഷധം വില്ക്കുമ്പോഠം ഗുഫിക്ക് എന്ന കമ്പനിയുടെ മര, 

ന്നിന് രൂപാ 50 പൈസയാണ് വിലയെന്നതില് നിന്നു തനെ 
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(ബാന്ഡ് നാമത്തിലൂടെ മരുന്നുകമ്പനികഠം നടത്തുന്ന കൊള്ളയുടെ 

വ്യാപ തി മനസിലാവുമല്ലോ. നാന് ്ധലോണ് ഫിനൈല് പ്രോപ്രിയ 

ണേററ് (150701൩൦ 7൨൦ 1220൧ല0൧൭ 9) എന്ന ഇന്ജക്ഷന് (25 മി. 

ഗാം) ലൈക്കാ (1412) എന്ന കമ്പനി ഗ്രോത്തിക്ക് (൦൧0൮) എന്ന 

പേരില് 5 രൂപ 40 പൈസക്കും, ജാഗ്സന് പാല് (വഒ2ടഠ൩ ലി) എന്ന 

കമ്പനി മെററബോഠം (16ലാഠ1) എന്ന പേരില് 9 രൂപ 58 പൈസക്കും 
ബയോകെം (1310൨൩) കമ്പനി ബയോഡെബോഠം (84006001 ) എന്ന 
പേരില് 20 രൂപ 82 പൈസക്കും വില്ക്കുന്നു! എത്ര വലിയ വില 
വ്ൃത്യാസമാണെന്നു നോക്കു! പുതിയഓഷധനയം (ബ്രാന്ഡ് നാമങ്ങഠം 
നിര്ത്തലാക്കുന്നത് സംബനഃ'ധിച്ച് നിശബ'ദതപാലിക്കുന്നു .ഹാത്തി 
കമ്മററിയുടെ ഈ സു(പധാനമായ ശുപാര്ശ അങ്ങനെ ഗവണ്മെന്റ് 

തള്ളി ക്കളഞ്ഞിരിക്കയാണ്. 

ബഹുരാഷ്(ട മരുന്നു കമ്പനികളുടെ പറുദീസയായ അമേരിക്ക 
യില് പോലും ഓഷധങ്ങാഠം ജനറിക്ക് നാമത്തില് (പചരിപ്പി ക്കുന്നതി 
നുള്ള (ശമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഷധവില കറുറക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗ 
മായാണ് ജനറിക്” ഓഷധങ്ങഠംക്ക” പ്രോല്സാഹനം നല്കാന് അമേരി 
ക്കന് ഗവണ്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത”. അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് 
അടൂത്ത കാലത്ത് ഒപ്പുവച്ച ഒരു നിയമഭേദഗതിയനുസരിച്ച” ജനറിക്ക 
ഓഷധങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന കുടുതല് ഉദാരവത് കരി 
ച്ചിരിക്കുകയാണ”. (ബാന്ഡ് ഓഷധങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു് ജനറിക്ക" 
ഓഷധങ്ങഠം ഗുണനിലവാരം. കൂറഞ്ഞതാണെന്നുള്ള മരുന്നുകമ്പനിക 
ളൂടെ (പചരണങ്ങഠംക്കെതിരായി അമേരിക്കന് 10൧ (17000 ൧0൪ ൧ഡള 
ഠിമ്്വ്ട്ലം) വസ്തുതകഠം നിരത്തിവച്ചുകൊണ്ടുള്ള എതിര്പ്രചര 
ണവും നടത്തിവരികയാണ് . കഴിഞ്ഞ വര്ഷം അമേരിക്കയില് വിററഴി 
പ്പെട്ട ഓഷധങ്ങളുടെ 30 ശതമാനം ജനറിക്ക? ഓഷധങ്ങളായിരുന്ന 
തായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്”. ര്രാന്ഡ് ഓഷധങ്ങഠംക്ക” പകരമായി 
ജനറിക്ക് ഓഷങ്ങഠം വാങ്ങിയതൂവഴി അമേരിക്കയില് 1984-ല് ഉപഭോ 
ക”താക്കഠംക്ക” 936 ദശലക്ഷം ഡോളര് (990 കോടി രൂപ) ലാഭിക്കുവാന് 
കഴിഞ്ഞതായി യു. എസ് ., ഫെഡറല് കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്തി 
രിക്കൂന്നു. 

ടഷധചേരുവകള് മറെറാരു വഞ്ചന 
ഓഷധച്ചേരുവകളുടെ ഉത“പാദനമാണ” ലാഭം വര്ധിപ്പിക്കാ൯ 

ഓഷധക്കമ്പനികഠം സ്വീകരി ടററുന്ന മറെറാരടവ”. ഇവയില് പലതും 
അശാസ്' (ത്രീയങ്ങഠം മാതമല്ല , അപകടകാരികളും ആണ് . പൂതിയ 
ഓഷധനയ പ്രഖ്യാപനത്തില് സമാനസ്വഭാവമുള്ള ഓഷധങ്ങാം ഉത്പാ 
ദിപ്പിക്കാന് പ്രത്യേക ലൈസന്സ് ആവശ്യമില്ലാത്ത 91 ഓഷധങ്ങളുടെ 
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പട്ടിക ചേര്ത്തിരിക്കുന്നു. മരുന്നുകമ്പനികളുടെ വിപൃലീകരണ 

ത്തിന്” ഇവ സഹായിക്കുമത്രെ. ഒദര സ്വഭാവമുളള ഓഷധങ്ങഠം എന്ന 

പേരില് ചികില്സാക്ഷമതയില്പാത്തവയും അപകടകാരികളുമായ 

ഓഷധച്ചേരുവകഠം ലൈസന്സുപോലുമില്പാതെ കൂടുതലായി ഉത്പാ 

ഭിപ്പിച്ച് ലാഭം കൊയ് തെടുക്കാന് മരുന്നുകമ്പനികഴുംക്ക് തന്മൂലം 

കഴിയും. അപകടകാരികളായ ഓഷധങ്ങടം നിരോധിക്കുന്നതിനുധവേണ്ട 

യാതൊരു നടപടിയും പുതിയ നയത്തില് സ്വീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. 

ഓഷധവില സമിീകരണഫണ്ട' നിര്ത്തലാക്കി 

പുതിയ ഓഷധനയപ്രകാരം ഓഷധവില സമികരണഫണ്ട്' (സള 

21 1റുധവടദറിഠ൩ 1ഥഠ) നിര്ത്തലാക്കിയിരിക്കയാണ് . 191789--ലെ ഓഷ 

ധനയത്തിലെ താരതമ്യേന ജനോപകാരപ്രദമായ തിരുമാനങ്ങളിലൊ 

ന്നായിരുന്നു ഓഷധവില സമീകരണഫണ്ട്' എന്ന സംവിധാനം, ഇന്ത്യ 

യിലെ പൊതൃമേഖല, ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ താല്പര്യം സംര 

ക്ഷിക്കാനും മരുന്നുകളൃയടെ വില കുറെയൊക്കെ നിയ്രന്രിക്കാനും 

ഇതുവഴി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിലനിയ്യന്തണ നിയമത്തിന്െറ പരിധി 

യില് വരുന്ന മരുന്നൂകഴം നിയ്രനത്രിത വിലയില് കൃടുതല് ഇരടാക്കി 

വിററാല് ആ തുക ഗ൮വണ്മെന്റിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കണമെന്നാണ' ഇതു. 

വഴി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുളളത് . 

അതിസമ്മര്ദ (പചരണത്ന്ത്രങ്ങളിലുടെ തങ്ങളുടെ ഓഷധങ്ങളു 

ടെ ര്രാന്ഡ ഇമേജ്” കടുരതിമമായി സൃഷ്ടിച്ച്” വില വര്ധിപ്പിച്ച് 

വില്ക്കുക കുത്തകകമ്പനികളുടെ വ്യാപാരത്രന്തമാണെന്ന് സൂചിപ്പി 

ച്ചുവല്ലോ. ഈ പ്രവണതയെ കടിഞ്ഞാണിടാന് ഓഷധവില സമിീകര 

ണഫണ്ട് കൃറെയൊക്കെ സഹായിച്ചിരുന്നു. 

വിലനിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട്” അമിതവില ഈടാക്കിയ 

ഏതാനും കമ്പനികഠം ഓഷധവില സമീകരണഫണ്ടിലേക്ക് അടയക്കാ 

നുള്ള തുക പട്ടിക ഏഴില് ചേര്ത്തിരിക്കുന്നു. പ്ൃതിയ ഓഷധനയം 

(പഖ്യാപിച്ചതിനെതുടര്ന്ന് ഫണ്ടിലേക്ക് അടക്കാനുള്ള തുകമ മുന്കാല 

(പാബല്യത്തോടെ മരവിപ്പിക്കണം എന്ന” മരുന്നുകമ്പനികരം ആവശ്ര 

പ്പെട്ടിരിക്കയാണ” . ഇന്ത്യന്ജനതയെ കൊളളയടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ലാഭം 

കൈവിടാന് അവര് തയ്യാറല്ല എന്നര്ഥം. മരുന്നുകമ്പനികളുടെ താല്പ 

രൃത്തിന് സര്ക്കാര് കീഴ് പെടും എന്നാണ് സൂചന. 

പട്ടിക ഏഴില്നിന്ന് മറെറാരു വസ്തുത കൂടി മനസിലാക്കാന് 

കുഴിയും. മിക്ക കമ്പനികളും വിലകൂട്ടി വിററിട്ടുളള റിഫാംപെസിന് 

എന്ന ഓഷധം ക്ഷയം, കുഷ്ഠം എന്നീ രോഗങ്ങഠം ചികിത'സിക്കാനാ 

യി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് എന്നതാണത്. ദരി്ദരരോഗികളെ 

് 
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൭/൭7ക ണ് 

ഓഷധവില സമികരണഫണ്ടിലേക്ക്" 

അടയ് ക്കാനുള്ള തുക 

കമ്പനി അമിതവില ഈടാക്കി അടയ് ക്കാനുള്ള തുക 

വിററ മരുന്ന് (ലക്ഷം രൂപയ 

ലൂപിന് റിഫാംപെസിന് 275. 89 
(ഥന) (ധ്പ്ലധ്മി 

ഫുഠംഫോര്ഡ് ജെന്റാമൈസിന്ല് 194. 62 
(ധ്ധ്ഠു (റബ/ുധ്നി 

ബയോക്കെം റിഫാംപെസിന് , 68.16 
(/0൩൦ണഞ॥) ജെന്റാമൈസിന് 

എത്തിക്കോ്ഡഗ”സ് റിഫാംപെസിന് 141 . 01 
(വ്വം ്ഡളടി 

റാന്ബാക”സി റിഫാം പെസിന് 936 28 
രാമ) 

 ലൈക്കാ ജെന്റാമൈസിന് 17.47 
(41) 
നാനാത്വം സ്യാ 

പോലും കൊള്ളയടി ക്കാന് ഇവര്ക്കു മടിയില്ലെന്നാണര്ഥം. ഗ്ലാസ്ക്കോ 
കമ്പനി ബീററാമെത്താസോണ് (൯൦/ചിദ്൦ ൨൭5൦൩൦) എന്ന ജീവന്രക്ഷാ 
ഓഷധം വിലകൂട്ടി വിററതി നെതുടര്ന്ന” തിരിച്ചടക്കേണ്ട തുകയ്യെത്ര 
യെന്ന് സര്ക്കാര് കണക്കുകൂട്ടി വരി കയായിരുന്നു. കോടതികളില് 
നിന്ന് സ്റേറ വാങ്ങിയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ' പാട്ടിലാക്കിയും ഈ 
തൂക തിരിച്ചടക്കുന്നതില്നിന്ന? ഒഴിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കമ്പനികളെ 
സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമീകരണഫണ്ട” ഗവണ്മെന്റ് നിര്ത്ത 
ലാക്കിയിട്ടുള്ളത". 

മാററവിലയെന്ന കൊള്ള 
വിദേശകമ്പനികഠം ഓഷധങ്ങളുടെ വില വാനോളം ഉയര്ത്തുന്ന 

തിനായി പയോഗിക്കുന്ന റൈറാരു മാര്ഗമാണ? “മാററവില' (177 ലേ 
2൧൭) എന്ന ത്ര്രം. ഒരു ബഹുരാഷ് ദ്രകുമ്പനി ഇന്ത്യയിലുള്ള തങ്ങ 
ളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക്” ഓഷധങ്ങഠം വിലകൂട്ടി ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന 
തിനെയാണ മാററവില എന്നു പറയുന്നത്. സാര്വദേശീയ വിലയേ 
ഒരൊഠം പതിന്മടങ്ങ് വിലയിട്ടാണ? മാററവിലയിലൂടെ ഓഷധങ്ങഠം 

_ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചേരുന്നത (പട്ടിക എട്ട്). പുതിയ ഓഷധനയത്തി 
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ലൂടെ അടിസ്ഥാന ഓഷധങ്ങളുടേയും രാസവസ് തൃക്കളുടേയും ഇറ 

ക്കുമതി കൃടുതല് ഉദാരവല്ക്കരിച്ചതോടെ മാററവിലയിലുടെയുളള 

കൊളളലാഭം ഇനിയും വര്ധിപ്പിക്കാന് വിദേശകമ്പനികഠംക്ക് കഴിയും. 

പ്പട്ട7ക എട്ട് 

മാററവില 

ഓഷധം ഇറക്കുമതി അന്താരാഷ് രര വിലവര്ധന 

വില മാര്ക്കററ് വില ശതമാനം 
(ര മപ /[കി. (ഗാം) 

1. ലിബ്രിീയം (1407൩) 5555 312 1680. 4 

2. ജെന്റാമൈസിന് 356770 3500 919. 1 

(ഉനേണ്നി 

3, ഡോക്സിസൈക്സിന് 9890 1977 340. 8 

(൨൦൭9൦൮൧൭) 

വിററാമിന് ബി 12 94. 132 274. 

5. പ്രഫൂസറമെഡ'' 1426 400 16.9 

(സടഞ്ചട) 

6. എത്താംബൂട്ടാഠം 620 320 99.8 

(മ്്യച]ു) 

7, ആമ്പിസെല്പിന് 1992 743 87.9 

(ഥന്നിപേഥമ) 
അ ണ്ടു 

0212 യുടെ ആത് മവഞ്ചന 

ഇന്ത്യയിലെ ഓഷധവില മററുരാജ്യങ്ങളിലേതിലും വളരെ കുറ 

വാണെന്നവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട്” വിദേശ മരുന്നുകമ്പനികളുടെ സംഘട 

നയായ 01211 ഈയിടെ ചില ഇംഗ്ളീഷ് പ്രതമാസി കകളില് പരസ്യ 

ങ്ങഠം പ്രസിദ'ധീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നതാണ്' ഏററവും രസകരമായ 

കാര്യം. പുതിയ ഓഷധനയ്പകാരം ഓഷധവില വര്ധിപ്പിക്കാന് മരൂ 

ന്നുകമ്പനികളെ അനുവദിച്ചതിനെ എതിര്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള മറുപടി 

യെന്ന നിലയിലാണ് പ്രസ്തൃത പരസ്യവുമായി 0111 രംഗത്തു 

വന്നിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിച്ച വികസിതരാജ്യ 

ങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയെ താരതമ്യം ചെയ്യാന് പാടില്ലെന്നതിരിക്കട്ടെ, 

ഇവരുടെ അവകാശവാദത്തില് എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടോയെന്ന് പരി 

ശോധിക്കാം, 
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വികസിതരാജ്യങ്ങഠം മൊത്തം ദേശീയവരുമാനത്തിന്െറ 5-8% 

ആരോഗ്യാവശ്യങ്ങഠംക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു . ഇന്ത്യയില് ഇത് 

ച കേവലം 10% മാര്തമാണ് . എന്നാല് വികസിതരാജ്യങ്ങളുടെ ഓഷധച്ചെ 

ലവ” ആരോഗ്യബഡ് ജററില് 10 ശതമാനത്തില് താഴെയായിരിക്കേ 

ഇന്ത്യയില് ഓഷധച്ചെലവ് ആരോഗ്യബഡ്ജററിന്െറ 40 ശതമാനം 

മുതല് 90 ശതമാനംവരെ ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഓഷധവില 

വികസിതരാജ്യങ്ങളിലേതിനേക്കാഠം കൃടുതലായതാണിതിന് കാരണം. 

അമേരി ക്കന്സെനററ് നിയോഗിച്ച കാഫാവര് (1പ്ഷല) കമ്മററി ഓഷ 

ധവിലയുടെ കാര്യത്തില് ഇന്ത്യ വികസിതരാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിലാണെ 

ന്നും (പതിശീര്ഷവരുമാനവും മരുന്നിനൃവേണ്ടി ചെലവാക്കേണ്ട തു 

കയും തമ്മില് ഒരുതരം തലതിരിഞ്ഞ ബന“ധമാണ് ഇന്ത്യയില് നില 
നില്ക്കുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. പുതിയ ഓഷധനയത്തെ 

തൂടര്ന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഓഷധവില ലോകമാര്ക്കററുവിലയേക്കാഠം വര് 

ധിച്ചുവരുന്നതായി ഇതിനകം നടന്നു കഴിഞ്ഞ ചില പഠനങ്ങഠം സൂ 

ചിപ്പിച്ചുക്ഴിഞ്ഞിരിക്കയാണ' . 

ഇന്ത്യയിലെ ഓഷധവില മററ് രാജ്യങ്ങളിലേതിനേക്കാഠം കുറവാ 
യതു കൊണ്ട് വലിയ നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഓഷധക്കമ്പനി 
കളെ സഹായിക്കാനാണ” ഗവണ്മെന്റ്” ഓഷധവില വര്ധിപ്പിച്ചതെ 
ന്നും ഈ നയം തികച്ചും ന്യായയുക്തമാണെന്നും ഓഷധവ്യവസായ 
വളര്ച്ചക്ക്” അനുപേക്ഷണീയമാണെന്നും 012121 അഭി (പായപ്പെട്ടിരി 
ക്കുന്നു. എന്നാല് വസ്തുതയെന്താണ"? 1986-ലെ പുതിയ ഓഷധ 
നയ (്രഖ്യാപനത്തിന” വര്ഷങ്ങഠാക്കു മുമ്പുതന്നെ വമ്പിച്ച കൊള്ള 
ലാഭം കൊയ് തെടുത്ത” വിദേശകമ്പനികരം ഇന്ത്യയില് തടിച്ചുകൊഴു 
ത്ത” വളര്ന്നുവരികയായിരുന്നു എന്നാണ? കണക്കുകടം വ്ൃക്തമാക്കു 
ന്നത്. (പട്ടിക ഒമ്പത്) 

അവികസിത രാജ്യങ്ങള്ക്ക് അവശ്യമരുന്നുകള് 
വികസ്വര രാജ്യങ്ങഠംക്ക? അവശ്യമരുന്നുകഠം മിതമായ വിലക്ക് 

ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ചില പദ?ധതികഠംദെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന 
യും യുനിസെഫും (വ്വ) രൂപം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ 
സംഘടന നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന അവശ്യമരുന്നുകഠംക്കുള്ള (പവര്ത്തനപ 
രിപാടിയുടെ (൧00൩ 1007൩൦ 7൦ 1ടടബേല്ചി 2ധഉട്) ഭാഗമാണിത. 
ഡെന്മാര്ക്കിന്ൊ തലസ?ഥാനമായ കോപ്പന് ഹേഗന് ആസ്ഥാനമാക്കി 
യുനിപാക്ക” (മ്ബസ്ംല് 27ഠഡേോഗേണ/ ടന്ന സേം) എന്ന പേരില് 
ഒരു ഓഷധ ഉല്പാദന-വിതരണ കേന്ന്രം (്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടു 
ണ്ട്, ജനറിക്ക് ഓഷധങ്ങഠം മിതമായ വിലക്ക? വികസ്വര രാജ്യങ്ങഠംക്ക 
എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയ൦ണ? ഈ ക്രേന്ദത്തിന്െറ (പവര്ത്തന ലക്ഷ്യം, 
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ചട്ട ?ക ഒറ്മ്യത് 

വിദേശ കമ്പനികളുടെ വളര്ച്ച 
യ 

ഓഷധ വില്പന 
കമ്പനി രാജ്യം (കോടിരൂപ) വളര്ച്ച 

19179 1984 ശതമാനം 

1. ഗ്ളാക്സോ (ബിട്ടന് 3,10 94.55 55. 4 
(120) 

മ, ഫൈസര് അമേരിക്ക 28.93 40.63 40. 67 
(82൦0) 

3. ഹെക്സ്ററ് ജര്മനി 17.5 93,106 90.03 
(ഠഗേട॥) 

ട്, ബറോസ് വെല്ക്കം ര്ബിട്ടന് 19.01 26.74 97.92 
(ര്ധ്ഥഠനട സ്7൦1ഠഠേജട 

6. ബൂട്ട്സ് (ബിട്ടന് 12,13. 25.14. 11145 
(൦05) 

6. ജര്മന് റെമഡീസ് ജര്മനി 10.93 19.25 80. 81 
(൦൨൩൦ 7ബേ൦ഠ/6ട) 

7, പാര്ക്ക് ഡേവീസ് ത്മേരിക്ക 11.95 18.90 ൭9.0 
(നഷ നദ്ധ്ടടി 

8, എസ്കെയെഫ് അമേരിക്ക 8.23 17.15 108. 98 
(ടിപ്) 

യൂനിപാക്ക്* വിതരണം ചെയ്തുവരുന്ന ചില അവശ്യമരുന്നുകളുടെ 
വില ഇന്ത്യയിലെ ഇവയയുടെ ശരാശരി വിലയുമായി പട്ടിക പത്തില് 

താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട വേദികളില് ലോകാ 
രോഗ്യ സംഘടനയുടെ പരിപാടികളെ പിന്താങ്ങാറുള്ള ഇന്ത്യാ ഗവണ് 

മെന്റ' അവശ്യമരുന്നുകഠം ഇന്ത്യന് ജനതക്ക്” എത്തിച്ചു കൊടുക്കാന് 
ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങഠം (പ 

യോജനപ്പെടുത്താത്തത് ആരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണെന്ന് 

വ്യക് തമാണല്ലോ. 

ഹാത്തികമ്മററി ശുപാര്ശകള് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു 

ഹാത്തിക്കമ്മററി ഓഷധ ഉത്പാദനവും വിതരണവും ആസുത്രി 

തമായി നടത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നല്കാന് ദേശീയ ഓഷധ അതോ 

റിട്ടി രൂപീകരി ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു . ഓഷധനിര്മാണത്തി 

നാവശ്യമായ അദിസ്ഥാന രാസവസ്തുക്കഠം ലോകമാര്ക്കററില്നിന്ന ” 

കുഴിയുന്ന്രത വില കുറച്ചു വാങ്ങാന് ഓഷധ അതോറിററി ശ്രദ്ധിക്കേ 

ണ്ടതാണ്. പൂതിയ ഓഷധനയപ്രഖ്യാപനത്തില് ഒരു ദേശീയ ഓഷധ 
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ച്ചട്ട?ക ചത്ത് 

യുനിസെഫ് --ഇന്ത്യന് ഓഷധങ്ങളുടെ താരതമ്യവില 

യൂനിസെഫ് ഇന്ത്യന് 
ഓഷധം യൂണിററ് വില മാര്ക്കററിലെ 

വില 

(രൂപകണക്കില് 

1. ആസ്പിരിന് 300 മി. ഗ്രാം (100 8.00 19.00 
(൭5൧1൩൩) 

2. പാരസെററമോഠം ൭00 മി. ശ്ഗാം.,100 16.00 ൧0.00 
(മമ 2൩01) 

3. ഡയാസപാം  മിഗ്രാംം100 9.00 90 00 
(൨1൭൧2൧൭൬) 

4. മെബന്ഡസ്ോഠം 100 മി. ര്ഗാം (100 15.00 40.00 
0ദ്ലാഷഫ്ദഠ്ട) 

9. ആമ്പിസെച്ചിന് ൧൭0 മി, രഗാം.4100 69 00 190 00 
(൩൧1൦൦11൩) 

6. ക്ലോറാംഫെനിക്കോഠം 250 മി. (ര്ഗാം 4100 99.00 0.00 
(ബിഠപബ്00ബ്ഠേ1) 

7, ജെന്റാമൈസിന് 40 മി. ഗ്ഗാം 1. 1 2700 350 00 
(ഠറ൦൩ബസഅധ്നി 2 മി.ലി. 90 

9. എത്താംബൂട്ടാഠം 400 മി. (ഗാം, 100 31.00 80.00 
ഥമ്ാധ/ലി) 

സമിതിയുടെ രൂപീകരണത്തെപ്പററി സൂചിപ്പി ക്കുന്നുണ്ട്. കേവലം 
ഉപദേശകസ്വഭാവം മാ(ധത്രമാണ? സമിതിക്കുള്ളത് . ഹാത്തിക്കമ്മററി 
വിഭാവനം ചെയ'തതുൃപോലെ വിദേശകമ്പനികഠം മാററവിലയിലൂ 
ടെയും മററും നടത്തുന്ന വന് കൊള്ള തടയാനാവശ്ൃയമായ നടപടി 
സ്വീകരിക്കാനാവശ്യമായ അധികാരം സമിതിക്ക് നല്കിയി ട്ടില്പ. 

അവശ്യമരുന്നുകഠം ഉത് പാദിപ്പി ക്കാനുള്ള സാങ്കേതികശേഷി 
ടെ അടിസ്ഥാനത്തില് യൂനിഡോ (1൧) അടുത്തകാലത്ത' 
അവികസിത രാജ്യങ്ങളെ അഞ്ച രഗൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരുന്നു. 
അതില് ഓഷധനിര്മാണത്തില് സ്വയംപര്യാപ്തതയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ 
(ഗൂപ്പിലാണ് ഇന്ത്യയെ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തില് 
അവശ്യമരുന്നുകഠം കഴിയുന്നത്ര വില കൂറച്ച് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാ 
പനങ്ങളിലൂടെ ഉത'പാദിപ്പിച്ച” ആവശ്യക്കാര്ക്ക് എത്തിച്ചുകൊടു 
കരുവാന് സാങ്കേതികമായി യാതൊരു തടസ്സവുും ഇല്ല. ബംഗ്ലാദേശി 
നെപ്പോലെ മരുന്നുത്പാദനത്തില് സാങ്കേതിക അടിത്തറയില്ലാത്ത 
രാജ്യത്തിനുപോല്യം ആ രാജ്യത്ത് 1982-ല് നടപ്പാക്കിയ ഓഷധനയ 
ത്തെത്തുടര്ന്ന് ഓഷധവില ഗണ്യമായി കൂറച്ചുകൊണ്ടുവരാന് കഴി 
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 



(0 

ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന ദരിദ്രരെ ബാധിക്കുന്ന 
രോഗങ്ങഠം പികില്സിക്കാനാവശ്യമായ മരുന്നുകളുടെ വില വർധി 
പ്പിക്കുവാന് മരൂുന്നുകമ്പനികഠംദ9െ അനുവാദം നല്കിയതുവഴി 
ഇന്ത്യന് ജനതക്കുനേരെ ഗവണ്മെന്റ് ഒരു തുറന്ന യുദ്ധവപ്പഖ്യാപനം 
തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് . ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ദാരി (ദ്യരേഖക്ക 
താഴെ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യയില് ആരോഗ്യം ജനങ്ങളുടെ ജന്മാവകാശം 
ആണെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സരജന്യമായിത്തന്നെ ആരോഗ്യ 
സേവനം ജനമത്ങഠംക്ക് ഉറപ്പയവരുത്താന് ഗവണ്മെന്റിന് ബാധ്യത 
യൂണ്ട്. 

ജനകീയ ഓഷധനയം പോരാട്ടം ശക് തിപ്പെടുത്തുക 

ഹാത്തിക്കമ്മററി ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ വിദേശ-നാടന് കുത്തക 

മരൂന്നൂകമ്പനികളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടും പൊതുമേഖലാ ഓഷധ 

ക്കമ്പനികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും മാത്രമേ ഇന്ത്യന് ഓഷധ 

വൃവസായം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാവൂ. ഇപ്പോഠം 

ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓഷധ വിലവര്ധന യാദ്യ ച്ഛികവുും താല്ക്കാലികവൃു 

മായ ഒരു പ്രതിഭാസമായി കാണാതെ ജനകീയ ഓഷധനയത്തിനുവേ 

ണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുകതന്നെ വേണം. 

കേരള ശാസ് ര്തസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 

ആവശ്യപ്പെടുന്നു 

* ഓഷധ വില വര്ധന തടയുക 

* അവശ്യമരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത വര്ധിപ്പിക്കുക 

* മരുന്നുകമ്പനികളൃടെ കൊള്ളലാഭം 

അവസാനിപ്പിക്കുക 

4: ഹാത്തിക്കമ്മററി ശുപാര്ശകരം നടപ്പിലാക്കുക 

: ജനകീയ ഓഷധനയം നടപ്പിലാക്കുക 

അര ആം ടാ അല് പം 
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